
Large Valorisation on 

Sustainability of Steel 

Structures 

Λογισμικό 

AMECO3 
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AMECO Γενική Παρουσίαση 

AMECO :  

Λογισμικό για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής για γέφυρες και κτίρια με 

δομικό χάλυβα 

Υπολογισμοί σύμφωνα με ISO 14040 & 44  

Δωρεάν εργαλείο ανεπτυγμένο από την CTICM (France) εκ μέρους της 

ArcelorMittal 
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AMECO Γενική Παρουσίαση 

07/11/2014 

Το AMECO λαμβάνει υπόψη: 

Module A :  

      Στάδιο παραγωγής (Προμήθεια πρώτων υλών, μεταφορά,επεξεργασία) 

      Στάδιο Κατασκευής (μεταφορά, κατασκευή) 

Module B :  

       Στάδιο Χρήσης 

(Module που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του LVS3) 

Module C :  

        Στάδιο τέλους-ζωής (αποδόμηση, μεταφορά, διαχείριση απόβλητων) 

Module D :  

        Στάδια πέρα των ορίων του συστήματος (Επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ανάκτηση) 

Υπάρχει επιλογή για να αγνοηθεί αυτό το στάδιο στους υπολογισμούς 
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Βασισμένο σε εύχρηστο για τον χρήστη και πολύγλωσσο λογισμικό 

Για Windows OS (έκδοση 

Vista και μετά) 

Ορισμοί των παραμέτρων σε 

διαφορετικές καρτέλες  

Περιοχή Ειδοποίησεων 

Περιοχή ορισμών 

Καρτέλες 

Μενού και γραμμή εργαλείων 

AMECO Γενική Παρουσίαση 
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Κύριες παράμετροι για τον ορισμό του κτιρίου στο AMECO (1η καρτέλα) 

Το κτίριο ορίζεται από τις βασικές διαστάσεις του 

 - Πλάτος κάθε πρόσοψης 

 - Ύψος μεταξύ ορόφων 

 - Αριθμός ορόφων 

4 πιθανά είδη κτιρίου : οικία, γραφεία, βιομηχανία ή εμπορικά 

Ο χρήστης ορίζει την τοποθεσία του κτιρίου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 52 

Ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του 

AMECO 

AMECO Ορισμός παραμέτρων 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Τα δεδομένα που περιέχει το AMECO για κάθε τοποθεσία: 

Για κάθε μήνα του χρόνου 

Εξωτερική θερμοκρασία 

Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία για τις 4 κατευθύνσεις (S, W, N, E) 

Ποσοστό νύχτας για κάθε μέρα 

Κλιματικές περιοχές (5 δυνατές επιλογές) 

Cfb 

Csb 

Dfc 

Dfb 

Csa 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός των προσόψεων (2η καρτέλα) 

Οι επιφάνειες των προσόψεων υπολογίζονται αυτόματα 

Ορισμός από τον χρήστη τα ανοίγματα για κάθε πρόσοψη 

Ορισμός του τύπου προσόψεως μέσα από λίστα macro-στοιχείων 

2 είδη τοιχοποιίας 

Για κάθε μια διαφορετικά είδη μόνωσης  

Δεδομένα που σχετίζονται:  

U value, Βαθμοί ανακύκλωσης, Συντελεστές επιπτώσεων για LCA 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός των προσόψεων 

Ορισμός υαλοπινάκων μέσω λίστας 

Ορισμός σκίασης και συστημάτων σκίασης 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός ισογείου (3η καρτέλα) 

2 είδη για ισόγεια πατώματα 

 - Πλάκα στο έδαφος 

 - Υπερυψωμένο πάτωμα 

Ορισμός των μαζών σκυροδέματος και ενίσχυσης για το ισόγειο πάτωμα  

Ορισμός της οροφής (4η καρτέλα) 

2 είδη οροφής (macro-στοιχεία) 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Παρουσίαση των συνθηκών λειτουργίας  (5η καρτέλα) 

Τα δεδομένα των συνθηκών λειτουργίας δεν αλλάζουν. Είναι 

συγκεκριμένα και ανάλογα του είδους του κτιρίου : 

   - θερμοκρασία θέρμανσης 

   - θερμοκρασία ψύξης 

   - Ρυθμός παροχής αέρα (θέρμανση και ψύξη) 

   - Χρήση και φωτισμός ανα μέρα 

Kitchen and living area Other conditioned areas 

From To 
Gain 

From To 
Gain 

(W/m2) (W/m2) 

Monday to 

Friday 

7 17 0 7 17 0 

17 23 10 17 23 5 

23 7 0 23 7 0 

Saturday 

and 

Sunday 

7 17 10 7 17 5 

17 23 10 17 23 5 

23 7 0 23 7 0 

Φωτισμός οικίας 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός των συστημάτων στο κτίριο(6η καρτέλα) 

Σύστημα θέρμανσης: ηλεκτρική αντίσταση, θέρμανση με υγρό,αέριο ή 

στερεό καύσιμο, split, χωρίς θέρμανση 

Σύστημα ψύξης: split, απορρόφησης, χωρίς ψύξη 

Μηχανικός αερισμός με ή χωρίς ανάκτηση θερμότητας 

Ζεστό νερό χρήσης: ηλεκτρικό boiler, boiler φυσικού αερίου, καθόλου 

ΖΝΧ 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός  της κατασκευής του κτιρίου (7η καρτέλα) 

Κολώνες (mass) 

Δοκάρια 

Ενώσεις 

Κοχλίες/καρφιά 

Πλάκες συνδεσης 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός των δομικών συστημάτων των  ορόφων  στο κτίριο (8η καρτέλα) 

Είδη πλακών: απλή πλάκα, σύμμικτη πλάκα, προκατασκευασμένη, ξηρά 

πατώματα 

Αρκετά είδη χαλυβδόφυλλων προτεινόμενα από βάση δεδομένων  

Είδη σκυροδέματος (επιτόπια χύτευση ή προκατασκευασμένα στοιχεία) 

Σκυρόδεμα εδάφους 

Ενίσχυση χάλυβα 
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AMECO Ορισμός κτιρίου 

Ορισμός των συνθηκών μεταφοράς για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο 

κτίριο (9η καρτέλα) 

Είτε μέσες τιμές (Ευρωπαϊκά δεδομένα) ή τιμές ορισμένες από το χρήστη 

Τιμές ορισμένες από χρήστη: με ηλεκτρικά τρένα ή από συνηθισμένα 

φορτηγά, με τον ορισμό των αποστάσεων  

Για στοιχεία σκυροδέματος, απόσταση από τις μπετονιέρες (επιτόπια) ή 

από συνηθισμένα φορτηγά (προκατασκευασμένα στοιχεία) 
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AMECO Αποτελέσματα 

Οι παρακάτω επιπτώσεις υπολογίζονται και παρουσιάζονται (10η καρτέλα) : 

Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος 

Δυναμικό οξίνισης 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας 

Χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως καύσιμο 

Χρήση φρέσκου νερού 

Σύνολο 24 επιπτώσεων 

….. 
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AMECO Αποτελέσματα 

Διάφορα είδη γραφημάτων 

Bar charts 
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AMECO Αποτελέσματα 

Πίνακες 

Διάφορα είδη γραφημάτων 
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AMECO Αποτελέσματα 

Radial graphics 

Διάφορα είδη γραφημάτων 
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AMECO Αποτελέσματα 

Όλα τα δεδομένα, οι παράμετροι 

και τα αποτελέσματα, μπορούν 

να ενσωματωθούν, 

αποθηκευθούν και εκτυπωθούν 

από την αναφορά 

προκαταρκτικού σχεδιασμού. 
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AMECO Αποτελέσματα 

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς παρουσιάζονται σε 

ένα συγκεκριμένο παράθυρο (επιλογές). Οι πηγές και οι τιμές αυτών των 

παραμέτρων περιγράφονται στο Ενημερωτικό Έγγραφο. 
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Μαριάννα Σταματιάδου 

PhD Μηχ.Μηχανικός 

HMCS 
Εργαστήριο 

Ετερογενών Μειγμάτων & 

Συστημάτων Καύσης 

hmcs.mech.ntua.gr 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


